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tiêu chuẩn, mong các thí sinh chủ động theo dõi các thông tin mới nhất trên 
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1. Những mốc thời gian quan trọng 

Nội dung Lịch trình dự kiến Giải thích 

1 

Công bố  

Hướng dẫn dự thi 
1/1/2020 (Thứ Tư) 

Thí sinh có thể xem và tải 
Hướng dẫn dự thi trên 
internet. 

2 

Thời gian đăng ký  

dự thi  

【Đăng ký dự thi】 

Từ 10:00 6/1/2020  

đến 23:00 10/1/2020 

Chỉ chấp nhận đăng ký qua 
hệ thống trên internet. 

3 

Thí sinh tải  

Giấy báo thi 
27/1/2020 (Thứ Hai) 

Thí sinh tự tải và in  

Giấy báo thi.  

4 Ngày thi 2/2/2020 (Chủ Nhật) 
Chỉ tổ chức thi trình độ  

sơ cấp (A) trong lần thi 
này. 

5 

Công bố điểm thi và 
phúc khảo điểm thi 

2/3/2020 (Thứ Hai) 

Thí sinh có thể tra cứu 
điểm thi trên internet. 

Nhận đơn phúc khảo 
điểm thi. 

16/3/2020 (Thứ Hai) 

Ngày cuối cùng có thể 
tra cứu điểm thi. 

Ngày cuối cùng nhận 
đơn phúc khảo điểm thi. 
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2. Giới thiệu về Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế 

“Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế” (International Vietnamese Proficiency Test, 

gọi tắt là iVPT) là chương trình trắc nghiệm năng lực tiếng Việt Nam do Trung tâm 

Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan) và Hiệp hội 

Văn hóa Việt Đài cùng hợp tác nghiên cứu và tổ chức. Hiện nay, chứng chỉ của kỳ thi 

này đã được Bộ Giáo dục Đài Loan và rất nhiều các trường đại học trong, ngoài nước 

thừa nhận, trong đó có Đại học Osaka của Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Hà 

Nội, Đại học Harvard của Mỹ, Đại học Quốc gia Australia v.v.... 

VTS (Vietnamese Testing Service) là đơn vị được Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam thuộc Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan) và Hiệp hội Văn hóa Việt Đài 

cùng thành lập để tổ chức “Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế”. Hoan nghênh mọi đơn 

vị trên toàn thế giới có nguyện vọng tổ chức “Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế” gia 

nhập VTS. Hiện đã có Đại học Osaka và Tập đoàn Ngoại ngữ Kanda của Nhật Bản gia 

nhập VTS. 

Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế dựa theo tiêu chuẩn phân cấp của CEFR và 

quyết định của Bộ giáo dục Việt Nam công bố ngày 1/9/2015 (Số 17/2015/TT-BGDĐT) 

được chia làm 3 cấp gồm 6 bậc, lần lượt là A1 (bậc cơ sở), A2 (bậc sơ cấp), B1 (bậc 

trung), B2 (bậc trung cao), C1 (bậc cao), C2 (bậc chuyên nghiệp). Trước ngày thi, thí 

sinh sẽ phải tự đăng ký tham gia thi ở trình độ sơ cấp (A), trình độ trung cấp (B) hay 

trình độ cao cấp (C), sau khi có kết quả thi mới phân ra thành một trong các bậc như 

A1 hoặc A2, B1 hoặc B2, C1 hoặc C2. Các phần thi ở trình độ sơ cấp gồm có hai phần 

thi là trắc nghiệm năng lực nghe hiểu và đọc hiểu. Các phần thi ở trình độ trung cấp 

và cao cấp gồm bốn phần thi là trắc nghiệm năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết và nói. 

Các nội dung thi, loại đề thi, thời gian làm bài và cách tính điểm sẽ được trình bày như 

dưới đây. Nếu sau này có sự thay đổi, xin lấy nội dung Hướng dẫn dự thi được công 

bố mới nhất làm tiêu chuẩn. 
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3. Đối tượng đăng ký dự thi 
 

Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế chấp nhận thí sinh thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, 
tầng lớp, ngành nghề, dân tộc và quốc tịch. 

 

 

 

4. Trình độ, kĩ năng, hình thức và lệ phí dự thi 
 

  Giải thích 

 

Trình độ 

Kĩ năng Hình thức Lệ phí dự thi Lưu ý 

Sơ cấp (A) 
1. Nghe hiểu 

2. Đọc hiểu 

Trắc nghiệm (sử 
dụng bút chì 2B 
chọn đáp án) 

5,000 Yen 

Để chào mừng Kỳ thi này 
lần đầu tiên được tổ chức 
tại Nhật Bản, Ban tổ chức 
sẽ KHÔNG THU PHÍ 
ĐĂNG KÝ DỰ THI 
trong lần thi này. 

※ Tổng điểm thi của các kĩ năng trên chỉ có hiệu lực trong thời hạn hai năm.  

 

5. Hình thức, thời gian và chỉ tiêu thí sinh đăng ký dự thi 
 

Hình thức đăng ký dự thi: mọi thí sinh đều phải đăng ký qua hệ thống trên internet. 

Trong lần thi này, số lượng thí sinh được đăng ký tùy thuộc vào sức chứa của phòng thi 

ở từng địa điểm thi, khi đã hết chỉ tiêu thí sinh được đăng ký dự thi, ban tổ chức sẽ 

thông báo trên website. Để đảm bảo chất lượng kỳ thi, ban tổ chức có quyền xét duyệt 

tư cách thí sinh dự thi. 

Đối với các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt (ví dụ người tàn tật), xin hãy đến địa 

điểm thi dự kiến để xem xét các thiết bị phòng thi có phù hợp với mình hay không trước 

khi đăng ký dự thi. 

Trong các trường hợp bất khả kháng (ví dụ thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bạo 

loạn v.v...) xảy ra vào ngày tổ chức kỳ thi, ban tổ chức có quyền quyết định tạm hoãn 

và thông báo ngày thi lại trên website chính thức của Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế 

http://cvs.twl.ncku.edu.tw/ivpt_jp/. Tương tự, mọi thay đổi liên quan đến kỳ thi cũng 

sẽ được đăng trên website này. 
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6. Cách thức đăng ký dự thi trên hệ thống internet 
Những người muốn đăng ký dự thi phải tự điền thông tin cá nhân trên hệ thống 

đăng ký trên internet và hoàn tất việc nộp phí trong thời gian quy định mới được coi là 
đăng ký dự thi thành công. (Để chào mừng Kỳ thi này lần đầu tiên được tổ chức tại 
Nhật Bản, Ban tổ chức sẽ KHÔNG THU PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI trong lần thi này.) 

（1）Thông tin quan trọng về hệ thống đăng ký trên internet 
Hệ thống đăng ký dự thi “Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc tế” được đặt trên miền 

www, thí sinh hãy sử dụng các trình duyệt như Google Chrome, Opera, FireFox, 
Microsoft Edge để đăng ký dự thi, thay đổi thông tin đăng ký dự thi, tra cứu các thông 
tin liên quan đến kỳ thi. Xin lưu ý độ phân giải màn hình của máy tính tốt nhất là 1024 
x 768. Website này được Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Trung tâm máy tính của 
Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan) phối hợp vận hành và bảo trì. 

（2）Mật mã 
Sau khi điền thông tin cá nhân, hệ thống sẽ cung cấp cho thí sinh một mật mã ngẫu 

nhiên để thí sinh đăng nhập vào tài khoản kiểm tra thông tin cá nhân, tải Giấy báo thi 
và tra cứu điểm thi. Thí sinh lưu ý tự bảo quản mật mã này. 

（3）Cách thức đăng ký dự thi trên hệ thống internet 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Link hệ thống đăng ký dự thi iVPT 

http://cvs.twl.ncku.edu.tw/ivpt_jp/ 

Lựa chọn “Trình độ dự thi” 

 

Điền đầy đủ và kiểm tra chính xác 
các thông tin đăng ký dự thi 

 

 Gửi đi 

Đọc kỹ Hướng dẫn dự thi 
Nhập mã xác nhận 

Ngay sau khi hoàn tất đăng ký dự 
thi, thí sinh sẽ nhận được mật mã 

 Đăng nhập vào trang chủ của hệ thống đăng ký dự 

thi, sau khi đọc kỹ Hướng dẫn dự thi, điền mã xác 

nhận và gửi đi. 

 Sau khi lựa chọn “Trình độ dự thi”, thí sinh lần lượt 

điền các thông tin đăng ký dự thi trên hệ thống. Xin 

hãy kiểm tra các thông tin trên chính xác, sau khi 

hoàn tất việc đăng ký, thí sinh không được yêu cầu 

thay đổi với bất kỳ lý do gì.  

 Xác nhận thông tin đăng ký dự thi, vì mọi thông tin 

liên lạc hoàn toàn dựa vào các thông tin trên. 

 Mật mã: thí sinh sẽ nhận được một mật mã để đăng 

nhập vào tài khoản kiểm tra thông tin cá nhân, tải 

Giấy báo thi và tra cứu điểm thi. Thí sinh lưu ý tự 

bảo quản mật mã này. 
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7. Thời gian dự thi 

Tiết 
Thời gian 

Trình độ dự thi 
Kỹ năng dự thi 

Điểm số 

Thời gian  

làm bài 
Hình thức  

dự thi 

10:30-11:00 Thí sinh vào phòng thi    

Tiết 1 

11:00-11:40 

Sơ cấp (A)  Nghe hiểu  

Sơ cấp (A)  Đọc hiểu 

100 

Khoảng 40 
phút 

Trắc nghiệm 
dùng bút chì 

2B chọn đáp án 

8. Nội dung, loại đề, thời gian và cách tính điểm thi 

(1) Tổng số điểm thi là 100 điểm. 

(2) Các phần thi ở trình độ sơ cấp gồm có hai phần thi là trắc nghiệm năng lực nghe 

hiểu và đọc hiểu, hai phần thi này tiến hành trong cùng một tiết thi, kéo dài 

khoảng 40 phút. Phần thi nghe hiểu kéo dài khoảng 20 phút, tính theo thời gian 

ghi âm nội dung đề thi thực tế, khi nội dung ghi âm tuyên bố kết thúc phần thi 

nghe hiểu, thí sinh phải dừng làm bài thi ngay lập tức. 

(3) Sau khi phần thi nghe hiểu kết thúc, thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi phần đọc hiểu 

khi nhận được chỉ thị hướng dẫn của giám thị coi thi, phần thi này kéo dài 20 phút. 

Khi hết 20 phút, thí sinh phải dừng làm bài thi ngay lập tức. 

(4) Các chọn lựa trong đề thi ở phần trắc nghiệm, chỉ có một đáp án chính xác duy 

nhất. Thí sinh chọn đúng được tính điểm, chọn sai sẽ không bị trừ điểm. 

 

Nội dung thi và loại đề thi Thời gian Tính điểm 

（a） Nghe hiểu (20 câu chọn đáp án) 

1. Nghe và chọn đáp án - 8 câu 
2. Xem tranh và chọn đáp án - 6 câu 
3. Nghe hiểu hội thoại - 6 câu 

Khoảng 20 phút 

Tính theo thời gian ghi 
âm nội dung đề thi thực 
tế 

50 điểm 

（b）Đọc hiểu (20 câu chọn đáp án) 

1. Xem tranh chọn đáp án - 8 câu 
2. Điền từ vào chỗ trống - 8 câu 
3. Đọc hiểu - 4 câu 

20 phút 50 điểm 

 

Tổng cộng khoảng 40 phút 
Tổng cộng 100 

điểm 
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9. Thông tin địa điểm thi 

( 1 ) Kỳ thi tại Nhật Bản lần này dự kiến sẽ được tổ chức tại 2 nơi, đó là: Học viện 
Ngoại ngữ Kanda (Kanda Foreign Language Institute, Tokyo) và Đại học Osaka 
(Osaka University, Osaka). Việc bố trí phòng thi cụ thể sẽ do VTS sắp xếp theo 
thông tin trên Giấy báo thi. Thí sinh vui lòng lên mạng tự tải và in Giấy báo thi. 

( 2 ) Nếu thí sinh chưa hiểu rõ giao thông, môi trường của địa điểm thi, vui lòng chủ 
động tra cứu mọi thông tin liên quan tại website của trường có điểm thi. Vào ngày 
diễn ra kỳ thi, thí sinh vui lòng có mặt sớm tại nơi dự thi để kiểm tra sơ đồ bố trí 
chỗ ngồi, sau đó tập trung bên ngoài phòng thi chỉ định. 

 

10. Tra cứu điểm thi và xin cấp chứng chỉ 

( 1 ) Tất cả mọi thí sinh tham gia và đáp ứng đủ điều kiện Kỳ thi năng lực tiếng Việt 
quốc tế iVPT, bất kể có điểm số cao thấp, đều có thể tra cứu và in bảng điểm tại 
webite của VTS trong thời gian quy định. Ban tổ chức sẽ không gửi bảng điểm 
cho thí sinh. 

( 2 ) Tất cả thí sinh tham gia và đạt được số điểm chuẩn quy định, có thể điền đơn xin 
cấp “Chứng chỉ năng lực tiếng Việt quốc tế iVPT” tại website của VTS trong vòng 
2 năm kể từ ngày tổ chức kỳ thi. Chi phí cấp phát một bản chứng chỉ là 1,000 Yên 
Nhật, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, chứng chỉ sẽ được gửi theo 
đường hàng không cho thí sinh. Trong trường hợp cần gấp, chi phí cấp phát một 
bản chứng chỉ là 6,000 Yên Nhật, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, 
chứng chỉ sẽ được gửi theo đường hàng không cho thí sinh. 
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11. Bảng đối chiếu tổng số điểm thi và cấp bậc của thí 
sinh trong iVPT  

Bảng đối chiếu tổng số điểm thi và cấp bậc trình độ sơ cấp (A) 

Tiêu chuẩn 

phân cấp 

Tổng điểm của thí sinh * 

(cao nhất là 100 điểm) 
Giải thích 

A1 

bậc cơ sở 
60≦tổng điểm≦79 

Hiểu, sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ 

quen thuộc; biết sử dụng các từ ngữ cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ thể: tự 

giới thiệu bản thân và người khác; trình bày 

được những thông tin về bản thân như: nơi 

sinh sống, người thân/bạn bè và những người 

khác. Có khả năng giao tiếp đơn giản nếu 

người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn 

sàng hợp tác giúp đỡ. 

A2 

bậc sơ cấp 
80≦tổng điểm≦100 

Hiểu các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử 

dụng thường xuyên, liên quan đến nhu cầu 

giao tiếp cơ bản như: thông tin về gia đình, 

bản thân, đi mua sắm, hỏi đường, việc làm. 

Có khả năng trao đổi thông tin về những chủ 

đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, mô tả 

đơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 

yếu. 

※ Tổng số điểm thi đạt từ 60 điểm trở lên mới đủ tiêu chuẩn xin cấp chứng chỉ. 
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12. Quy chế thi iVPT      （Cập nhật vào 21/12/2019） 

Lưu ý chung 

1. Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy báo thi (thí sinh tự tải về từ hệ thống), 

giấy tờ tùy thân (hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu còn hạn sử dụng), bút chì 2B, bút 

bi mực đen hoặc mực xanh, tẩy.  

2. Khi dự thi, ngoài Giấy báo thi, giấy tờ tùy thân, bút chì, bút bi, tẩy và thiết bị y tế 

cá nhân (thí sinh sử dụng máy trợ thính phải thông báo cho ban tổ chức khi đăng 

ký dự thi và nhận được sự đồng ý mới được sử dụng), thí sinh không được để 

những đồ vật khác trên bàn thi. 

3. Những đồ vật không được phép mang theo khi dự thi gồm có: Hướng dẫn dự thi, 

sách báo, giấy, thước, hộp bút, ví tiền và bất cứ những thiết bị có thể gây ảnh hưởng 

đến tính công bằng hoặc gây trở ngại cho kỳ thi có chức năng liên lạc, quay phim 

chụp ảnh, ghi âm, phát ra âm thanh v.v... (ví dụ các đồ điện tử như điện thoại di 

động, máy ghi âm, MP3, đồng hồ thông minh, chuông báo, máy phiên dịch v.v...). 

Thí sinh phải hủy bỏ toàn bộ chuông báo, tắt nguồn, tháo pin (nếu có) của các thiết 

bị nêu trên. Trong thời gian làm bài, nếu phát hiện thí sinh nào sử dụng một trong 

các thiết bị nêu trên (ở trạng thái mở máy), thì thí sinh đó sẽ được yêu cầu tắt máy, 

nếu không sẽ được mời rời khỏi phòng thi ngay lập tức, điểm thi môn đó được tính 

là 0 điểm.  

Lưu ý trong thời gian làm bài thi (tính từ khi giám thị tuyên bố bắt đầu tính thời gian 

làm bài cho đến khi kết thúc) 

1. Khi đổ chuông báo trước thời gian làm bài 30 phút, thí sinh có thể vào phòng thi 

ngồi. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình Giấy báo thi, giấy tờ tùy thân và 

ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi. Sau khi vào chỗ ngồi, thí sinh phải kiểm tra ngay lập tức 

thông tin trên Giấy báo thi với thông tin được dán trên bàn. Trong thời gian làm 

bài, nếu phát hiện thí sinh ngồi sai chỗ, thí sinh đó sẽ được mời rời khỏi phòng thi 

ngay lập tức, đồng thời không được tính điểm cho môn thi đó.  

2. Trong thời gian làm bài, thí sinh phải đặt Giấy báo thi và giấy tờ tùy thân tại nơi 

chỉ định, để giám thị kiểm tra. Nếu phát hiện thông tin trên giấy tờ không khớp với 

thông tin thí sinh khi đăng ký, thí sinh đó sẽ bị hủy tư cách dự thi.  

3. Sau khi bắt đầu tính thời gian làm bài của các môn thi, thí sinh sẽ không được vào 

phòng thi nữa.  

4. Những thí sinh có ý định hoặc đã mang đề thi hoặc phiếu trắc nghiệm ra khỏi 

phòng thi, hoặc có ý định ghi âm trong thời gian làm bài sẽ bị hủy tư cách dự thi, 

đồng thời bị coi là có hành động xâm phạm bản quyền của VTS. Trong vòng 5 

năm thí sinh này sẽ không được dự thi iVPT, ngoài ra sẽ phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật tùy vào tính nghiêm trọng của sự việc. 
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5. Trong thời gian làm bài, thí sinh không được mang theo điện thoại di động, máy 

tính thời gian và các thiết bị điện tử khác vào chỗ ngồi, đồng thời những thiết bị 

trên không được phát ra âm thanh (kể cả tiếng rung), thí sinh vi phạm sẽ bị tính 0 

điểm cho môn thi đó. Các giám thị phải xem xét xử lý kịp thời đối với vụ việc có 

thể ảnh hưởng đến quá trình làm bài hoặc tính công bằng của kỳ thi, ví dụ: đưa đồ 

vật phát ra âm thanh/ túi đồ ra khỏi phòng thi để kiểm tra.  

6. Trong thời gian làm bài, không được ăn uống trong phòng thi (gồm nhai kẹo cao 

su), hút thuốc, gây rối hoặc làm ảnh hưởng thí sinh khác, thí sinh vi phạm sẽ bị 

hủy tư cách dự thi.  

7. Trong thời gian làm bài, nếu thí sinh vì lý do sức khỏe hoặc muốn đi vệ sinh, ảnh 

hưởng đến thời gian làm bài, sẽ không được bù thời gian làm bài. 

Lưu ý khi làm bài thi 

1. Trước khi làm bài, theo sự chỉ dẫn của giám thị, thí sinh phải kiểm tra phiếu trắc 

nghiệm (giấy thi) và đề thi có đầy đủ hay không, số báo danh có đúng hay không, 

nếu có sai sót, không rõ, in thiếu nét, thiếu trang, phải báo ngay cho giám thị xử 

lý, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. 

2. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, đề thi sẽ được giám thị thu lại, thí sinh không 

được mang ra khỏi phòng thi. Thí sinh vi phạm sẽ không được tính điểm cho bài 

thi môn thi đó. 

3. Trong thời gian làm bài, thí sinh chỉ được làm bài thi trên phần được chỉ định trên 

phiếu trắc nghiệm, không được viết bất cứ ký tự hay ký hiệu gì liên quan đến kỳ 

thi trên Giấy báo thi, đồ dùng, mặt bàn, trên người hoặc các đồ vật khác. Thí sinh 

vi phạm sẽ không được tính điểm cho bài thi môn đó.  

4. Thí sinh không được có các hành vi gian lận thi cử như ngó nghiêng, nhìn trộm, 

nói chuyện, ném bài, sao chép bài thi của thí sinh khác, để thí sinh khác nhìn trộm 

bài thi của mình, đọc to đáp án, dùng ám hiệu để báo đáp án cho thí sinh khác v.v... 

nếu bị nhắc nhở vẫn tái phạm thì sẽ bị mời ra khỏi phòng thi, bài thi môn đó sẽ bị 

điểm 0. Thí sinh có người thi hộ và người thi hộ sẽ bị cấm thi các kỳ thi trắc nghiệm 

của VTS trong vòng 3 năm, đồng thời bị xét xử theo quy định.  

5. Phần thi trắc nghiệm sẽ được chấm điểm bằng máy tính, thí sinh phải dùng bút chì 

2B màu đen để làm bài thi trên phần chỉ định của phiếu trả lời trắc nghiệm. Phần 

thi viết, thí sinh có thể sử dụng bút bi mực đen hoặc xanh để làm bài thi, cũng có 

thể sử dụng bút xóa để sửa chữa nội dung bài thi, những phần bài thi không nằm 

trong phần chỉ định của phiếu trả lời trắc nghiệm hoặc tờ giấy thi sẽ không được 

tính điểm. 

6. Thí sinh khi điền đáp án/ làm bài, nếu xảy ra các trường hợp như điền không rõ, 

thay đổi đáp án nhưng không xóa sạch đáp án cũ, làm hỏng/ gập gấp tờ giấy thi/ 

phiếu trả lời trắc nghiệm hoặc viết đáp án lên tờ đề thi, gây ảnh hưởng tới việc 

chấm thi, thì thí sinh đó phải tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại.  
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Lưu ý khi kết thúc thời gian thi 

1. Khi kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh phải dừng lại ngay lập tức theo chỉ thị 

của giám thị và ngồi tại chỗ đợi giám thị thu bài, kiểm đếm đề thi, giấy thi/ phiếu 

trả lời trắc nghiệm. Trước khi giám thị tuyên bố được phép rời khỏi phòng thi, thí 

sinh không được cầm bút viết bất cứ ký tự hay ký hiệu gì liên quan đến kỳ thi hoặc 

tự ý rời khỏi phòng thi.  

2. Trước khi thí sinh rời khỏi phòng thi, phải giao nộp đề thi, giấy thi/ phiếu trả lời 

trắc nghiệm cho giám thị thu lại, không được mang ra khỏi phòng thi. Thí sinh vi 

phạm sẽ bị hủy tư cách dự thi, đồng thời bị coi là có hành động xâm phạm bản 

quyền của VTS. Trong vòng 5 năm thí sinh này sẽ không được dự thi iVPT, ngoài 

ra sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy vào tính nghiêm trọng của sự việc.  

3. Sau khi thí sinh giao nộp đề thi, giấy thi/ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được ở 

lại điểm thi hoặc gây mất trật tự, đọc to đáp án hoặc cố tình hỗ trợ những thí sinh 

khác đang thi (nếu có), nếu được nhắc nhở nhưng không nghe, thì sẽ bị hủy tư 

cách dự thi. 

4. Đối với những vụ việc gian lận thi cử có thể ảnh hưởng tới tính công bằng của kỳ 

thi hoặc quyền lợi của thí sinh mà không được nhắc đến trong bản quy chế thi này, 

sẽ được giám thị ghi chép, báo cáo lại để VTS xem xét xử lý tùy vào tính nghiêm 

trọng của vụ việc.  

 

Đối với những vụ việc gian lận thi cử có thể ảnh hưởng tới tính công bằng của kỳ thi hoặc 

quyền lợi của thí sinh mà không được nhắc đến trong bản quy chế thi này, sẽ được giám 

thị ghi chép, báo cáo lại để VTS xem xét xử lý tùy vào tính nghiêm trọng của vụ việc.  
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